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TRUMPAS PAGRINDIMAS

The draftsperson welcomes the Commission’s initiative in proposing a programme in the field 
of lifelong education and training bringing together all existing programmes, to help in the 
development of an advanced knowledge-based society that gives the possibilities to reach the 
Lisbon targets. The education system is faced with major challenges. Demographic 
development, the ageing of the labour force and simultaneous efforts to raise the level of 
employment.

The position of women in the labour market is linked to the position of  women in the 
education and training system. There are still major differences between men and women in 
the labour market such as pay gap, which is often a result of the inequalities that exist in 
education and training systems in Europe. Over 60 % of the new jobs created between 1995 
and 2000 were in the high-tech sector. Women are underrepresented in areas such as research 
and technology that play an important role in creating a competitive and dynamic knowledge-
based economy following the Lisbon target. Strategies should be developed to increase the 
participation and presence of women at all levels of education in this area. Statistics within 
scientific field such as funding for research or the representation by women in universities and 
research centres should be kept and seggregated by gender in order to find efficient means to 
create equal opportunities for men and women in the education and training systems in 
Europe. 

Equal access to education 

Education and training reach out citizens directly and for many of the citizens participating in 
the programme, this is one of the first time they are in contact with the European Union, with 
a member state or a candidate country. To go abroad for studying or training is an excellent 
way of learning another language and culture and the programme gives people an 
understanding of the diversity of the European Union and its neighbours. Therefore, a 
programme in the field of lifelong education and training bringing together all existing 
programmes is not only important for ensuring economic growth but also more importantly, it 
is necessary for the integration within the European Union. 

The programme should be accessible for all people and pay special attention to groups that are 
underrepresented in education and training. The programme shall enable the network of 
national agencies to target groups that faces particular difficulties accessing education and 
training; learners with special needs, disabled, immigrants and those living below the poverty 
threshold. Too often, the level of education is inherited from parents to children and one of 
the main objectives must be to stimulate education and training independently of the social 
background. Language is the key to integrate into a new society. The draftsperson would like 
to remind the member states to acknowledge the important link between language learning 
and integration into a new society and calls on the member states to improve the language 
education provided for immigrants

The promotion of European language skills is a goal that requires attention. The meeting of 
the European Council in Barcelona 2002 set the objective of teaching at least two foreign 
languages from a very early age.
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Geographically disadvantaged areas need more support. Equality between regions should be 
enhanced. Education and research should be developed with focus on supporting the strengths 
and specific characteristics of the regions.

Flexible forms of education

The draftsperson calls on the Member States to look into the various forms of education that 
are available in the country, in view of finding education and training systems that fits a 
modern society. In order to create possibilities for all categories of people to have access to 
education, it is very important to bear in mind that a majority of the part-time workers in 
European Union are women. It is therefore important, especially for women, that there are 
possibilities for e-learning and part-time studies.

Participation of third countries

The programme is opened to the participation of third countries and the draftsperson would 
like to draw the attention to the importance of this possibility for the future of the European 
Union. It is a win win situation when countries like Turkey or countries of Western Balkans 
can benefit from such a pre-accession strategy and it is a great opportunity for citizens of the 
European Union to be able to participate in education and training programmes outside EU-
25. The draftsperson urges the Commission and member states to ensure that participation of 
the third countries are fully carried out.

PAKEITIMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą į savo pranešimą 
įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
7a konstatuojamoji dalis (nauja)

(7a) Pažangi žinių visuomenė yra didesnio 
augimo ir užimtumo pagrindas. Siekiant 
įgyvendinti Lisabonos tikslus švietimas ir 
mokymas yra svarbiausi Europos Sąjungos 
prioritetai.

  
1 Dar neskelbtas OL.
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Pakeitimas 2
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(13a) Europos Parlamento ir Tarybos 2002 
m. rugsėjo 23 d. Direktyva 2002/73/EB iš 
dalies keičianti Direktyvą 76/207/EEB dėl 
vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo 
taikymo įsidarbinimo, profesinio mokymo, 
pareigų paaukštinimo ir darbo sąlygų 
atžvilgiu apima reikalavimą, kad būtų 
sudaryta galimyė naudotis visų rūšių ir visų 
lygių profesiniu orientavimu. 

* OL L 269, 2002 10 05,  p. 15.

Pakeitimas 3
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(16a) Nuolatinis tarpnacionalinis 
bendradarbiavimas ir didesnis mobilumas 
švietimo ir mokymo srityse prisidėtų prie 
Europos Sąjungos švietimo ir mokymo 
kokybės gerinimo. 

Pakeitimas 4
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(17a) Turint mintyje Lisabonos tikslą 
pasiekti, kad iki 2010 m. dirbančių moterų 
koeficientas būtų didesnis negu 60 proc. ir 
tai, kad darbo rinkos segregacija tebėra 
didelė, būtina moterims suteikti geresnes 
galimybes mokytis visą gyvenimą, ypač 
mokytis IT srityje, ir skatinti moterų 
dalyvavimą visuose švietimo ir mokymo 
lygmenyse.

Pakeitimas 5
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(26a) Ypatingas dėmesis turėtų būti 
skiriamas toms grupėms, kurios sudaro 
mažumą Europos švietimo ir mokymo 
sistemose.
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Pakeitimas 6
1 straipsnio 2 dalis

Bendras Integruotosios programos tikslas yra 
visą gyvenimą trunkančio mokymosi pagalba 
prisidėti prie Bendrijos, kaip pažangios žinių 
visuomenės su subalansuotu ekonominiu 
augimu, turinčios daugiau ir geresnių darbo 
vietų bei didesnę socialinę darną, plėtros, tuo 
pačiu metu užtikrinant ateities kartoms gerą 
aplinkos apsaugą. Ypatingai ji siekia puoselėti 
keitimąsi, bendradarbiavimą ir mobilumą tarp 
švietimo ir mokymo sistemų Bendrijoje, kad 
jos taptų pasaulinės kokybės orientyru.

Bendras Integruotosios programos tikslas yra 
visą gyvenimą trunkančio mokymosi pagalba 
prisidėti prie Bendrijos, kaip pažangios žinių 
visuomenės su subalansuotu ekonominiu 
augimu, turinčios daugiau ir geresnių darbo 
vietų bei didesnę socialinę darną, plėtros, 
ypatingą dėmesį skiriant lyčių pespektyvos 
integracijai visų rūšių ir visų lygių švietimo 
ir mokymo sistemose, tuo pačiu metu
užtikrinant ateities kartoms gerą aplinkos 
apsaugą.   Ypatingai ji siekia puoselėti 
keitimąsi, bendradarbiavimą ir mobilumą tarp 
švietimo ir mokymo sistemų Bendrijoje, kad 
jos taptų pasaulinės kokybės orientyru.

Pakeitimas 7
1straipsnio 3 dalies (ca) punktas (naujas)

(ca) visiems suteikti galimybę mokytis visą 
gyvenimą ir imtis konkrečių veiksmų, skirtų 
labiausiai socialiai nuskriaustiems 
asmenims, pavyzdžiui, vienišiems tėvams, 
imigrantams, moterims ir vyrams, 
gyvenantiems skurdžiai arba atokiose 
vietovėse;

Pakeitimas 8
1 straipsnio 3 dalies (e) punktas

(e) prisidėti prie gausesnio visų amžiaus 
grupių žmonių dalyvavimo visą gyvenimą 
trunkančiame mokymesi;

(e) prisidėti prie gausesnio visų amžiaus 
grupių žmonių dalyvavimo visą gyvenimą 
trunkančiame mokymesi ir skirti ypatingą 
dėmesį grupėms, kurios sudaro mažumą 
Europos švietimo ir mokymo sistemose;

Pakeitimas 9
1 straipsnio 3 dalies (f) punktas

(f) skatinti kalbų mokymąsi ir kalbų 
naudojimą siekiant užtikrtinti kalbinę 

(f) skatinti kalbų mokymąsi ir kalbų 
naudojimą siekiant užtikrtinti kalbinę 
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įvairovę įvairovę;

Pakeitimas 10
1 straipsnio 3 dalies (i) punktas

(i) naudoti rezultatus, novatoriškus produktus 
ir procesus bei keistis gerąja patirtimi tose 
srityse, kurias apima Integruotoji programa.

(i) naudoti rezultatus, novatoriškus produktus 
ir procesus bei keistis gerąja patirtimi tose 
srityse, kurias apima Integruotoji programa 
tam, kad nustatant geriausią patirtį būtų 
gerinama švietimo ir mokymo kokybė.

Pakeitimas 11
1straipsnio 3 dalies (ia) punktas (naujas)

(ia) užtikrinti lyčių aspekto integravimą ir 
visišką moterų ir vyrų dalyvavimą visuose 
Europos švietimo ir mokymo sektoriuose.

Pakeitimas 12
1straipsnio 2 dalies (via) punktas (naujas)

(via) jie turi atitinkamai žinoti apie lyčių 
aspekto integravimą ir privalo imtis būtinų 
veiksmų taikyti lyčių aspekto integravimą 
savo darbe;

Pakeitimas 13
18 straipsnio (c) punktas

(c) skatinti antros užsienio kalbos mokymąsi; (c) skatinti užsienio kalbų mokymąsi; 


